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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/KKL/09/2020 z dnia 13 października 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie usługi badania opinii publicznej

I. Oznaczenie Projektu
Zadanie realizowane ze środków własnych Fundacji WWF Polska.
II.

Tryb zamówienia
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Zapytania ofertowego.
2. Intencją Zamawiającego jest podpisanie Ramowej Umowy o Współpracę na świadczenie usług
w zakresie określonym w niniejszym Zapytaniu.
3. W ramach Umowy o Współpracę zlecane będą poszczególne prace badawcze.
4. Wykonawca każdorazowo przedstawi Oświadczenie zawierające m. in. rekomendację metody
badawczej oraz informację o cenie za wykonanie określonej usługi badawczej.
5. Zamawiający zastrzega wybór więcej niż jednego Wykonawcy.

III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi badania opinii publicznej na rzecz
WWF Polska.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
• doradztwo w kwestii prowadzonych badań opinii publicznej – rekomendacja
scenariuszy badań w odpowiedzi na potrzeby Fundacji;
• przeprowadzanie badań, przygotowanie i prezentacja raportów z badań
wynikającymi z nich rekomendacjami.
3. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy jest określony w załączniku
niniejszego zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Fundacji

metod i
wraz z
nr 1 do

IV. Kod CPV
79320000-3 - Usługi badania opinii publicznej
79311200 - Usługi przeprowadzania badań ankietowych
79311300 - Usługi analizy ankiet
V. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji – 2 lata od daty zawarcia Umowy
VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie,
wykonali co najmniej 3 usługi w zakresie badania opinii społecznej o wartości minimum 30 000
zł netto każda.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą
przedstawi referencje wystawione przez podmioty na rzecz których należycie wykonał usługi.
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VII. Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
1. Oferta Wykonawcy na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 3)
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Zał. nr 4)
4. Referencje potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu
VIII. Kryterium oceny ofert, wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oraz sposób
przyznawania punktacji
1. Łączna wycena 4 przykładowych, wstępnie planowanych badań – 40%
a. Wycena badania wizerunkowego
b. Wycena jakościowego badania darczyńców
c. Wycena:
• badanie działania zagraniczne
• odpady
Sposób dokonywania oceny:
CminA
CA =
* 40 pkt
CoA
gdzie:
CA
– wartość punktowa ocenianego kryterium
CminA
– najniższa cena badania ze złożonych ofert
CoA
– cena ocenianej oferty na dane badanie
2. Doświadczenie Wykonawcy we współpracy z innymi organizacjami społecznymi o
porównywalnej wielkości – 15%
3 lat doświadczenia
Powyżej 3 do6 lat doświadczenia
Powyżej 6 lat doświadczenia

5 pkt
10 pkt
15 pkt

Na potwierdzenie wskazanego doświadczenia Wykonawca wraz z ofertą przedstawi referencje
wystawione przez podmioty na rzecz których należycie wykonał usługi.
Jako referencję Zamawiający uzna każdy dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi np.
referencje, protokół odbioru, poświadczenie, zaświadczenie.
3. Dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w planowaniu i realizacji
badań związanych z ekologią dla organizacji społecznych – 15%
1-3 lat doświadczenia
5 pkt
Powyżej 3 do 6 lat doświadczenia
10 pkt
Powyżej 6 lat doświadczenia
15 pkt
Na potwierdzenie wskazanego doświadczenia prowadzącego badania Wykonawca wraz z ofertą
przedstawi referencje wystawione przez podmioty na rzecz których należycie wykonał usługi.
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4. Metody i techniki badawcze – 30 %
Maksymalnie 5 Wykonawców, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów
oceny ofert wskazanych powyżej zostanie zaproszonych na rozmowę celem zaprezentowania
planowanej realizacji przedmiotu zamówienia, tj. m.in. rekomendowanych metod i scenariuszy
badań w odpowiedzi na potrzeby Fundacji, sposobu przeprowadzenia badań, przygotowania i
prezentacji raportów z badań.
W trakcie spotkania Oferent ma przedstawić w ciągu 15 - 30 minut swoje propozycje zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia.
Komisja przetargowa dokona wyboru Wykonawcy mając na uwadze: zgodność zaproponowanej
realizacji przedmiotu zamówienia z celami zamówienia, uwzględnienie misji i wizji
zamawiającego, oryginalność pomysłów, zasadność rozwiązań technicznych itd. W ramach tego
kryterium komisja przetargowa przyzna Wykonawcom punkty (od 0 do 30).
Najwyżej zostanie oceniony Wykonawca, który zaproponuje metody i techniki badawcze w
najwyższym stopniu gwarantujące rzetelne wykonanie usługi, pełen obraz badanego zagadnienia
oraz szeroką analizę na podstawie zebranego materiału.
IX.

Sposób obliczania ceny
1. Cena będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Należy ją podać w
polskich złotych.
2. Wszystkie czynności związane z obliczeniem ceny i mające wpływ na jej wysokość, Wykonawca
powinien wykonać z należytą starannością.
3. Cenę należy obliczyć w taki sposób, by obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu kosztu
całkowitego, jaki poniesie Zamawiający.

X.

Termin i miejsce składania oferty
1. Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: kkrol@wwf.pl
2. Ofertę należy złożyć dnia 30 października 2020 r. do godziny 12:00. O terminie wpłynięcia
oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferta składana mailowo w temacie wiadomości powinna odwoływać się do numeru
referencyjnego Zapytania ofertowego.
5. W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również Zamawiający jest uprawniony na
każdym etapie postępowania zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie dokumentów
niezbędnych do prawidłowej oceny złożonej oferty.

XI.

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie niniejszego zapytania ofertowego są:
1. W zakresie merytorycznym: Klaudia Król-Jasińska, tel.: + +48 785 881 347 .; mail:
kkrol@wwf.pl;
2. W zakresie formalnym: r.pr. Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska, tel. 690 947 988; mail:
m.dabska@dabska.legal
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XII. Informacja na temat zakresu wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców którzy:
1. są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. w celu wykazania, że Wykonawca nie podlega w/w wykluczeniu składa oświadczenie zgodnie
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
XIII. Tryb udzielania wyjaśnień
1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego
zapytania ofertowego. Pytania Oferenta muszą być wysłane na e‐mail: kkrol@wwf.pl
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi, które opublikuje przy właściwym postępowaniu
na swojej stronie internetowej: https://www.wwf.pl/o-nas/przetargi
XIV. Tryb ogłoszenia wyników postępowania
Wszyscy Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną powiadomieni o wynikach postępowania, a
wybrany Wykonawca dodatkowo zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
XV.

Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:
Oznaczenie załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Nazwa Załącznika
Opis Przedmiotu Zamówienia
Wzór Formularza Oferty
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Klauzula informacyjna RODO
Istotne postanowienia umowy

